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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Angkutan 

Menurut Warpani. 2002. Angkutan atau transport ialah merupakan kegiatan 

perpindahan barang ataupun orang dari tempat lain (asal) ke tempat yang lainnya 

(tujuan) dengan memakai kendaraan. Kendaraan bisa diartikan sebagai satu alat 

yang bisa bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan tidak bermotor dan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang dipergerakkan 

oleh perangkat/peralatan teknik atau mesin yang ada pada kendaraan itu. 

Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak memakai 

mesin dan peralatan teknik diantaranya adalah sepeda, gerobak, becak, dll. 

Kendaraan umum ialah kendaraan yang difasilitasi oleh suatu perusahaan 

angkutan untuk dipakai oleh umum dengan ditarik bayaran.  

Alat angkutan dan kendaraan pada kebanyakan melambangkan salah satu 

unsur transport yang juga sangat penting. Alat angkutan dan jalan adalah dua 

unsur yang saling berkaitan satu sama lain, alat angkutan ini terbagi dalam alat 

angkutan udara, alat angkutan darat, dan terakhir alat angkutan air. Adapun alat 

angkutan darat terdiri dari sepeda, motor, mobil, kereta api, dll. Alat angkutan air 

terdiri dari rakit, sampan dan kapal. Sedangkan alat angkutan udara ialah pesawat 

terbang dan sejenisnya.  

Keuntungan daripada angkutan jalan (seperti dengan kendaraan bus, truk, 

mikrolet dan sebagainya) terutama adalah berdasarkan pada dua faktor, yaitu: (a) 

units daripada barang angkutannya adalah kecil, dan (b) kendaraan bermotor tidak 

mempunyai batasan pada jalannya yang tetap. Karena unsur – unsur tersebut 

diatas tadi maka kendaraan – kendaraan itu dapat memberikan jasanya untuk 

angkutan – angkutan kecil pada jalan umum atau dari setiap suatu tempat di 

berbagai kota dan daerah, jika dianggap perlu dari suatu rumah ke rumah yang 

lain, pada jalan yang masih buruk ataupun curam. 
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Perangkutan memiliki kontribusi yang amat berguna dan bermanfaat 

didalam menyokong, memajukan serta membantu semua aspek kehidupan serta 

aktivitas baik dibidang perdagangan atau ekonomi, politik, sosial budaya dan 

ataupun keamanan dan perlindungan negara. Mode perangkutan perlu disusun 

serta terus – menerus  ditingkatkan  baik dari segi pelayanan dan kenyamanan 

untuk menjamin perpindahan orang ataupun barang dalam rangka menjamin 

keamanan masyarakat.  Disamping itu, untuk membantu perluasan wilayah serta 

meratakan hasil-hasil pembentukan, perangkutan bisa berfungsi menjadi 

“penunjang” (pelayan),  “penggerak” (penyorong) sekaligus “pemicu” 

(penggerak) perkembangan.  

Perangkutan mempunyai fungsi menjadi penyokong dan penggerak 

seandainya angkutan dilihat dari sisi meningkatkan serta menyempurnakan 

pembangunan. Selain itu, angkutan jua melayani dan menunjang berbagai 

beragam kepentingan lainnya, di sini angkutan memiliki aspek produksi, 

dikarenakan adanya angkutan benar-benar dibutuhkan. Di sisi lain, fungsi sebagai 

pemicu disandang apabila angkutan dilihat sebagai generator perkembangan. 

Didalam kondisi ini dengan adanya perangkutan ialah sebagai “pelopor” atau 

“perintis” atau “prasyarat” terbentuknya pertumbuhan dan perkembangan suatu 

wilayah. 

Dengan adanya angkutan umum mempunyai arti penurunan volume 

lalulintas kendaraan khususnya kendaraan pribadi. Keadaan ini disebabkan 

angkutan umum mempunyai sifat angkutan massal sehingga biaya angkut bisa di 

bebankan kepada lebih banyak orang ataupun penumpang angkutan umum. 

Semakin banyak besaran penumpang angkutan umum membawa dampak biaya 

per penumpang angkutan umum bisa ditekan semurah mungkin. Karena 

merupakan angkutan umum masal maka, perlu adanya beberapa keselarasan 

diantara penumpang umum antara lain keselarasan tempat asal dan tempat tujuan. 

Keselarasan ini diperoleh dengan cara mengumpulkan di terminal dan di tempat 

pemberhentian. Pelayanan angkutan umum bisa berjalan dengan baik seandainya 

terjadi keseimbangan antara permintaan dan persediaan. 
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2.2 Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Menurut Munawar (2005)Angkutan bisa diartikan semacam alat 

perpindahan barang ataupun orang dari suatu tempat asal ke tempat lainnya atau 

tujuan dengan memakai kendaraan, sementara alat atau kendaraan umum ini ialah 

setiap kendaraan bermotor yang difasilitasi buat dipakai oleh umum dengan 

diminta bayaran atau biaya. Kendaraan umum bisa berbentuk kendaraan MPU 

(mobil penumpang umum), bus besar, sedang dan kecil. Menurut Widari, S. 

(2010)Transportasi merupakan mode perpindahan ataupun pergerakan barang dan 

orang dari tempat asal ke tempat yang lain buat tujuan tertentu dengan bantuan 

manusia atau mesin. Manusia ingin melakukan perjalanan antara asal dan tujuan 

dengan harapan biaya yang kecil dan waktu yang secepat mungkin. 

Angkutan umum  penumpang (AUP) ialah angkutan penumpang dengan 

memakai kendaraan umum serta dilakukan dengan proses sewa menyewa ataupun 

bayar. Dengan keadaan angkutan massal, biaya angkutan merupakan beban yang 

harus ditanggung bersama, sehingga mekanisme angkutan umum penumpang 

(AUP) menjadi efektif dan efisien dikarenakan biaya angkutan menjadi lebih 

murah bahkan sangat murah. Selain itu, pendayagunaan jalanpun relatif efektif 

dan efisien dalam m2/penumpangnya. Dengan adanya angkutan umum 

penumpang (AUP) lebih-lebih lagi yang bersifat massal berarti mengalami 

penurunan jumlah kendaraan yang lalu-lalang dijalan. Keadaan ini benar-benar 

penting artinya bersangkutan bersama pengendalian lalulintas. Tergolong dalam 

pengertian angkutan umum penumpang ialah antara lain berupa angkutan darat 

(bus mini, bus, mikrolet, kereta api, dll) dan angkutan air yaitu kapal, sampan dan 

sebagainya. 

Penjelasan angkutan umum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan 

Kendaraan Umum ialah angkutan dari perpindahan barang atau orang dari tempat 

asal ke tempat tujuan dengan memakai kendaraan. Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

di Jalan Dengan Kendaraan Umum artinya adalah semua kendaraan bermotor 
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yang dipersiapkan untuk digunakan oleh umum dengan diminta atau ditarik biaya 

(bayaran) dengan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Fungsi utama angkutan umum penumpang (AUP) ialah melayani 

perpindahan dan kepentingan masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya, baik 

aktivitas sehari-hari yang berantara pendek ataupun menengah (angkutan umum 

perdesaan/perkotaan dan angkutan antarkota dalam provinsi) ataupun aktivitas 

sewaktu-waktu antar provinsi (angkutan umum antarkota dalam provinsi dan 

antarkota antar provinsi). Fungsinya dalam pengendalian lalulintas, penghematan 

energi dan perluasan wilayah adalah merupakan aspek lain dari pelayanan 

angkutan umum. Sedangkan penyelenggaraan angkutan umum yang layak dan 

baik untuk masyarakat adalah menjadi tujuan utama dari keberadaan angkutan 

umum penumpang. Dan untuk kriteria pelayanan yang baik untuk angkutan umum 

penumpang adalah pelayanan yang nyaman, aman, cepat dan murah. 

Angkutan umum penumpang (AUP) merupakan kendaraan yang bersifat 

umum bertujuan untuk membawa penumpang dari tempat asal ke tujuannya dan 

dilakukan dengan cara membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan.  

Menurut Miro (2011)menyatakan bawa alat trasportasi umum penumpang (AUP) 

ialah alat utuk mengangkut barang dan manusia menggunakan kendaraan yang 

bersifat umum serta menggunakan sistem pembayaran. Para pengguna alat 

transportasi ini dikenakan biaya sesuai dengan jarak yang ditempuh. Dengan 

adanya pelayanan angkutan umum penumpang (AUP) ini diharapkan bisa 

memberi pelayanan yang baik, rasa nyaman, aman, dan memberikan kemudahan 

bagi penggunanya dalam menjalankan aktivitasnya. Biaya ialah salah satu yang 

mempengaruhi harga satuan jasa, cara menentukan biaya ini dimaksudkan agar 

dilakukan secara efektif.  

2.3 Pelayanan Angkutan Umum 

Ada tiga golongan utama untuk pelayanan angkutan umum yaitu angkutan 

antarkota, angkutan perdesaan dan terakhir angkutan perkotaan. Angkutan 

antarkota dibedakan menjadi dua yaitu angkutan antarkota dalam provinsi 
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(AKDP), yaitu pelayanan jasa angkutan antarkota didalam satu wilayah 

administrasi provinsi. 

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah untuk memberikan peladenan 

yang nyaman, aman, cepat dan murah untuk masyarakat yang pergerakan atau 

perpindahannya semakin meningkat, khususnya untuk para paksawan dalam 

menjalankan kegiatannya. Untuk angkutan perkotaan, dengan adanya angkutan 

umum apalagi angkutan massal dengan angkutan jalan rel itu sangat mendukung 

pengelolaan lalulintas dan angkutan jalan dikarenakan tingginya nilai efektifitas 

yang dimiliki oleh kedua sarana tersebut dalam pemanfaatan infrastruktur jalan. 

Inti dari operasi pelayanan angkutan umum ialah mempersiapkan pelayanan 

angkutan pada tempat dan saat yang tepat guna mencukupi permintaan 

masyarakat yang sangat beraneka ragam. Prinsip bahwa sistem pelayanan jasa 

angkutan tidak terikat batas administrasi wilayah, dan tujuan pelayanan jasa 

angkutan adalah menunjang kelancaran mobilitas barang dan orang antar daerah. 

2.3.1 Angkutan Antarkota 

Angkutan antarkota ialah angkutan yang menggabungkan satu kota bersama 

kota yang lain baik yang terdapat dalam satu wilayah manajemen provinsi 

(antarkota dalam provinsi) ataupun yang terdapat di provinsi yang lain (antarkota 

antarprovinsi) yang mempunyai arti angkutan antardaerah. Sistem antarkota 

antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalamprovisi (AKDP) bisa mempunyai arti 

(1) angkutan antarkota didalam satu wilayah administrasi provinsi dan angkutan 

daerah metropolitan atau kota raya dan (2) angkutan perkotaan yang berbeda 

dengan angkutan kota. Angkutan perkotaan membangun jaringan pelayanan 

antarkota yang terdapat dalam suatu daerah metropolis atau kota raya serta tidak 

tergabung pada batasan atau batas administrasi  daerah ataupun kota, sedangkan 

angkutan kota ialah angkutan yang berada didalam suatu wilayah administrasi 

kota. 
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Keperluan atau kebutuhan antarkota kebanyakan dilayani oleh moda darat 

serta sebagian kecil dilayani oleh moda angkutan udara dan laut untuk 

penyeberangan. Moda angkutan darat antarkota ialah kendaraan bermotor (taksi, 

bis berbagai macam ukuran). 

2.3.2 Angkutan Perkotaan  

Angkutan pekotaan membangun jaringan jaringan peladenan atau pelayanan 

antarkota yang terdapat dalam suatu daerah metropolis atau kota raya, sedangkan 

angkutan kota ialah angkutan dalam suatu wilayah administrasi kota. Selain itu, 

ada berbagai peladenan atau pelayanan berbeda, yakni angkutan pedesaan yang 

meladeni atau melayani angkutan diuar area kota ataupun perkotaan. Ketiga 

berbagai pelayanan tersebut, yaitu : angkutan kota, perkotaan dan pedesaan 

seolah-olah membagi atau memaruh wilayah operasi sekaligus membuka peluang 

terjadinya benturan dua atau lebih kepentingan wilayah administrasi pemerintahan 

dalam pengaturan pelayanan angkutan umum. Sementara itu, masyarakat 

pengguna jasa angkutan tidak pernah peduli dengan batas wilayah administrasi. 

2.3.3 Angkutan Perdesaan 

Angkutan pedesaan ialah pelayanan angkutan penumpang umum yang 

ditugaskan untuk melayani jalur atau trayek dari dan ke terminal jenis/tipe C. Ciri 

atau tanda lain yang memperbedakan angkutan pedesaan dengan yang lainnya 

ialah pelayanan pelayanan yang lamban, akan tetapi jarak pelayanan tidak 

ditetapkan. Tanda pelayanan lamban dimiliki juga oleh jalur ranting dikota, 

disamping pelayanan jarak pendek dalam area permukiman. Tanda terakhir ini 

tidak dimiliki oleh jalur pedesaan. 

Dengan adanya berbagai macam ciri-ciri diatas maka yang disebut angkutan 

pedesaan ialah angkutan penumpang dengan kendaraan umum selain angkutan 

perkotaan “angkot” yang melayani terminal C. Ketentuan ini cukup berbeda 

dengan definisi “rual transport” yakni angkutan yang melayani suatu daerah 

pinggiran  desa (remote rual areass) yang masyarakatnya lebih sedikit. 
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2.4 Sistem Angkutan Umum Penumpang 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum definisinya 

ialah  semua kendaraan bermotor yang dipersiapkan untuk dipermanfaatkan 

ataupun dipergunakan oleh umum dengan diminta atau ditarik  biaya/bayaran baik 

secara langsung ataupun secara tidak langsung. Menurut UU No. 22 tahun 2009 

pasal 1 (21), operator angkutan umum penumpang ialah badan hukum yang 

mempersiapkan jasa atau pelayanan angkutan barang dan orang dengan 

menggunakan  kendaraan umum bermotor. Pada transportasi perkotaan sistem 

angkutan umum dikelompokkan menjadi angkutan umum penumpang dan 

angkutan umum barang. Angkutan umum penumpang ialah angkutan penumpang 

yang dilaksanakan dengan bentuk bayar ataupun sewa, tergolong kedalam 

pengertian transportasi/angkutan umum penumpang ialah angkutan kota (taksi, 

bis, bis mini, dsb.), kereta api, angkutan udara dan angkutan air. 

Selanjutnya mekanisme angkutan umum penumpang sendiri bias 

digolongkan menurut pemanfaatannya dan cara pengaplikasiannya yakni : 

1. Angkutan pribadi, yakni angkutan kepunyaan dan diaplikasikan oleh serta 

untuk kepentingan pribadi dengan memakai sarana baik pribadi ataupun 

sarana umum. 

2. Angkutan umum, yakni angkutan kepunyaan oleh pengusaha atau operator 

yang kebanyakan dimanfaatkan untuk umum dengan syarat tertentu. 

Terbagi 2 (dua) metode pemakai angkutan umum yaikni sebagai berikut: 

a. Metode sewa (demand responsive system), yakni kendaraan yang dapat di 

operasikan oleh pengusaha atau operator ataupun oleh orang yang 

menyewa. Dalam keadaan ini tidak ada trayek dan rute serta jadwal tertentu 

yang perlu diikuti oleh pemakai. “Sisteminisering” disebut sebagai “demand 

responsive system”, sebab pemakaiannya yang tergantung pada adanya 

permintaan. Contoh jenis ini adalah angkutan jenis taksi. 
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b. Mode pemakaian bersama (transit system), yakni kendaraan dioperasikan 

oleh pengusaha atau operator dengan trayek dan rute serta skedul/jadwal 

yang tetap. Mode ini dikenal dengan “transit sistem”. Terbagi dua macam 

transit, yakni sebagai berikut: 

1. Para transit, yakni tidak ada skedul/jadwal yang jelas atau pasti serta 

kendaraan bisa berhenti untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang di sepanjang trayek/rutenya. Contohnya ialah angkutan 

kota atau angkutan perdesaan. Dan 

2. Mass transit, yakni skedul/jadwal dan tempat hentinya lebih jelas dan 

pasti serta beraturan. Contohnya ialah kereta api. 

2.5 Tarif Angkutan 

Tarif ialah harga atau jasa angkutan yang dibayar oleh pemakai jasa, baik 

menggunakan sistem kesepakatan tawar-menawar, sewa-menyewa, ataupun yang 

telah menjadi ketentuan pemerintah. Harga kebaikan/jasa angkutan yang 

ditetapkan mengikuti  mekanisme tarif, berlaku menurut umum  dan tidak ada 

ketetapan lain yang  mengharuskan perusahaan angkutan serta penumpang atau 

pemilik barang kecuali apa yang telah ditetapkan didalam buku tarif.  

Disamping itu harga/tarif perlu ditentukan sedemikian rupa sehingga masih 

menyodorkan laba atau keuntungan yang lazim dan wajar terhadap pengusaha 

angkutan umum penumpang dengan penempatan harga/tarif ditujukan sebagai 

pendorong terwujudnya penggunaan sarana dan prasarana perangkutan secara 

optimal dengan pertimbangan lintas yang bersangkutan dan berhubungan untuk 

mempertahankkan konsumen atau pemakai, pemerintah menentukan batas tarif 

maksimum, dan bila dianggap perlu untuk menjaga persaingan sehat. Tarif jasa 

dan pengelolaan angkutan sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, dengan 

berbagai macam kelebihan dan kelemahannya. Tarif yang ditetapkan sebenarnya 

berlaku juga bagi perusahaan swasta, namun nisbah karyawan per bus sangat 

mempengaruhi kinerja perusahaan.  
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Tarif/harga yang ditentukan oleh pemerintah diharapkan guna membentengi 

atau melindungi kepentingan konsumen (pemakai jasa) dan setelah itu penghasil, 

untuk kelangsungan bisnis dan usaha. Untuk pelayanan kelas administrator 

(eksekutif) umumnya penetapan harga/tarif dipasrahkan kepada penghasil dengan 

peninjauan pangsa pasar nya ialah kategori ekonomi menengah keatas, dan 

penyebab kebijakan subsidi silang. Harga/tarif semestinya bisa memberikan 

penghasilan yang patut dan layak untuk fasilitator jasa, sehingga usaha 

pemeliharaan prasarana dan sarana bisa tercukupi dan pengembalian pemodalan 

(investasi) bisa diciptakan dalam waktu yang relatif tidak lama. 

Kebijakan harga/tarif bisa dilihat sebagai kebajikan multisisi. Di satusisi 

bisa dilihat sebagai organ pengendali lalulintas, disisi yang berbeda bisa berarti 

organ untuk menyokong penduduk/masyarakat memakai kendaraan umum dan 

memangkas pemakaian kendaraan pribadi, dan disisi yang lainnya lagi bisa 

dimanfaatkan untuk pengarahan perkembangan dan perluasan suatu wilayah dan 

kota. Harga/tarif diharapkan bisa memajukan distribusi (alokasi) modal yang 

konsekuen untuk pengembangan dan pembangunan usaha perangkutan dan 

menyokong tercapainya generalisasi pembangunan. 

Tarif  angkutan adalah suatu harga yang sudah ditentukan sedemikian rupa 

sehingga para pengguna angkutan umum tidak lagi mengeluarkan biaya apapun 

lagi. Menurut Miro (2011)tarif jasa sistem transportasi ialah harga untuk 

menentukan oleh penyedia jasa angkutan umum terhadap pengguna angkutan 

umum itu sendiri. Tarif angkutan umum adalah suatu harga yang harus dibayarkan 

baik melalui sistem sewa, ketentuan pemilik jasa, maupun ketentuan dari 

pemerintah. Menurut Kamaluddin (2003)harga/tarif angkutan umum yaitu harga 

yang patut dibayar oleh para pemakai jasa angkutan umum, harga tersebut 

disesuaikan dengan jauh dekatnya jarak yang ditempuh. 

Menurut Departemen Perhubungan (200), harga/tarif ialah besarnya biaya 

yang ditetapkan untuk semua penumpang kendaraan umum yang dinyatakan 

dalam jenis rupiah. Perhitungan harga/tarif angkutan umum penumpang 

merupakan perolehan perkalian antara harga/tarif pokok serta jarak (kilometer) 
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rata-rata sekali perjalanan (harga/tarif BEP) kemudian ditambah 10% untuk jasa 

keuntungan perusahaan, dan rumus yang dipakai ialah sebagai berikut :   

Tarif  = (jarak rata-rata x tarif pokok) + 10%.......................................(2.1) 

Tarif BEP = jarak rata-rata x tarif pokok.....................................................(2.2) 

Tarif pokok = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑛
......................................(2.3) 

Faktor muat ialah parameter antara kapabilitas terjual dengan kapabilitas 

yang disediakan untuk sekali perjalanan. Nilai load factor bisa dihitung dengan 

memakai rumus : 

LF = 
𝑝𝑠𝑔

𝑐
 x 100%..........................................................................................(2.4) 

Dimana : 

C = kapabilitas kendaraan (penumpang) 

Psg = jumlah total penumppang pada setiap zona (penumpang) 

Lf = load factor 

2.5.1 Jenis Tarif Angkutan Umum 

Harga/Tarif angkutan ialah satu daftar yang mengandung harga-harga untuk 

para konsumen jasa angkutan yang disusun secara teratur. 

1.  Harga/tarif menurut trayek, yaitu angkutan beralaskan atas penggunaan 

operasional dari moda trnasport yang dioperasikan dengan 

mempertimbangkan jarak yang dilalui oleh mode transport tersebut 

(km/mil). 

2. Harga/tarif lokal, ialah harga/tarif yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, 

misalnya harga/tarif bus yang berlaku khusus di DKI.  

3. Harga/tarif diferensial, ialah harga/tarif angkutan dimana tampak perbedaan 

tinggi harga/tarif berdasarkan jarak, berat muatan, sirat khusus atau 

kecepatan dari muatan yang dibawa atau diangkut. 

4. Harga/tarif petikemas (container), ialah harga/tarif yang diperuntukkan 

untuk mengangkut box/kotak diatas truck berdasarkan ukuran box/kotak 
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yang diangkut (200 feet atau 40 feet) dari tempat asal pengiriman ke tempat 

tujuan barang yang dikirim (A/T).  

Miro (2011) menyatakan bahwa bentuk-bentuk tarif jasa sistem trasportasi 

dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:  

1. Tarif menurut skala jarak asal-tujuan merupakan penentuan tarif dilihat dari 

panjang pendeknya pengguna jasa dalam melakukan perjalanan (jarak), 

seperti pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

2. Tarif menurut zona ialah tarif ditentukan dengan cara memisahkan trayek 

kedalam zona – zona tertentu. Penentuan zona ini dilakukan dari pusat kota 

hingga pinggiran. Penggunaan harga/tarif ini sangatlah tidak 

menguntungkan  para penumpang yang melakukan perjalanan yang berjarak 

dekat atau pendek, dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Penentuan tarif menurut jarak (Miro,2011) 
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Gambar 2.2 Penentuan tarif berdasarkan Zona. (Miro,2011) 
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3. Tarif menurut golongan barang adalah penentuan tarif ditentukan melalui 

jenis barang, penggunaan tarif ini dilakukan oleh pengguna jasa angkutan 

barang atau truk saja. Besarnya biaya ditentukan melalui negosiasi antara 

pengguna jasa dan pemilik truk. 

4. Tarif menurut jasa tertentu dan persaingan. Besarnya tarif ditentuakn dari 

pengguna jasa itu sendiri jika pengguna jasa atau masyarakat merupakan 

langganan maka penyedia jasa akan memberikan potongan harga. 

Sedangkan persaingan besarnya tarif dilihat dari rame atau sepinya 

pengguna angkutan umum. 

2.5.2 Kebijakan Penentuan Tarif 

Penetapan harga/tarif angkutan umumnya didasarkan dengan biaya operasi 

(penyelenggaraan) jasa atau kontribusi angkutan yang terdiri atas : biaya tetap, 

ialah biaya yang tidak terpengaruh oleh aktivitas pengoperasian kendaraan (bab 

X), biaya berubah, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan kegiatan 

pengoperasian kendaraan (bab X), dan biaya umum yaitu biaya yang sukar atau 

tidak bisa didistribusikan secara tepat ke setiap pelayanan/jasa angkutan, karena 

digunakannya fasilitas yang sama. Tarif angkutan adalah meerupakan harga ialah 

biaya (uang) yang patut dibayar oleh para konsumen jasa angkutan. Barang – 

barang yang berharga pada umumnya dapat dikenakan harga/tarif angkutan yang 

lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang relatif rendah nilai atau harganya.  

Penetapan haga/tarif angkutan untuk penumpang kebanyakan tidak terlalu 

sulit atau lebih mudah ketimbang dengan penetapan harga/tarif angkutan barang, 

dikarenakan penetapan harga/tarif angkutan barang ini mencakup penetapan 

harga/tarif angkutan untuk semua jenis barang yang disusun dengan berbagai 

macam cara, yang patut diangkut dengan bermacam ukuran (berat dan volume) 

serta ke tempat tujuan yang tidak sama atau berbeda-beda pula.   

Ada 2 (dua) bagian dan mekanisme yang biasa digunakan dalam penetapan 

harga/tarif angkutan yakni :  
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1. Menyelenggarakan atau mengadakan pengelompokan barang-barang dalam

beberapa ketegori (groups) untuk tujuan penetapan harga/tarif (ratting),dan

2. Menyelenggarakan atau mengadakan planing tentang penyusunan skala

harga/tarif (rate scale) dan cara pemakaiannya didalam suatu daftar

harga/tarif.

Penetapan harga/tarif angkutan penumpang pada dasarnya nyaris sama

dengan penetapan harga/tarif angkutan barang. Cuma saja harga/tarif angkutan 

penumpang ialah lebih simpel sussunanya dibandingkan harga/tarif angkutan 

barang. Beragam alasan yang bisa dikemukakan mengapa lebih sederhananya 

harga/tarif angkutan penumpang itu, antara lain ialah seperti berikut : 

1. Usaha angkutan penumpang cuma memiliki penetapan level jasa pelayanan

angkutan yang dibatasi jumlahnya, tergolong dalam hal level/kelas

ekonomi, level satu serta penukaran ataupun penyulihan jurusan.

2. Harga/tarif angkutan penumpang itu kebanyakan ditentukan berdasarkan

pada jarak, terlepas dari berat ataupun volume penumpang perusahaan

angkutan menentukan harga/tarif dasar perpenumpang-km atau

perpenumpang-mil, dan pembebanan biaya angkutan untuk satu perjalanan

Cuma ditentukan dengan suatu “pembulatan” beban biaya angkutan.

Penentuan kebijaksanaan harga/tarif beberapa macam dan jenis jasa

angkutan diserahkan pada prosedur pasar, yaitu perjanjian atau kesepakatan 

(proses tawar menawar) antar pemakai jasa dengan fasilitator jasa, misal 

harga/tarif becak, delman dan bajai. Dalam era tertentu, pemerintah bisa 

mengaplikasikan harga/tarif khusus yaitu tambahan biaya yang patut dibayar oleh 

penumpang misalkan ‘’tarif lebaran‘’. 

Tarif yang ideal adalah tarif yang serendah atau semurah mungkin, namun 

tetap memperoleh penerimaan yang jauh lebih banyak dan besar dari biaya operasi 

sehingga memperoleh laba yang memadai bagi pengusaha. Dalam penetapan tarif 

jasa pelayanan angkutan beberapa hal berikut perlu menjadi dasar peninjauan :  

o Kelangsungan hidup dan pengembangan atau perluasan usaha jasa angkutan

o Daya beli masyarakat dan penduduk pada umumnya
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o Tingkat bunga modal

o Jangka waktu pemulihan/pengembalian modal

o Biaya penduduk dan masyarakat (social cost) yang diakibatkan karena

operasi jasa angkutan.

Tarif jasa transportasi dapat ditentukan atas dasar

1. Jumlah total biaya untuk mempersiapkan jasa mekanisme transportasi

dijumlah dengan keuntungan maksimum.

2. Karakter pasar dalam menjual jasa pelayanan mekanisme transportasi (misal

pasar penuh persaingan, oligopoli, monopoli, dll).

3. Kebajikan harga/tarif atau keikutsertaan pemerintah

4. Tujuan manejemen perusahaan fasilitator jasa mekanisme transportasi

(mengoptimalkan keuntungan atau mengoptimalkan jumlah total pembeli

dan penetrasi pasar), dan

5. Pertimbangan tujuan – tujuan sosial kemasyarakatan.

Menurut Tamin (1999), kebijakan penentuan harga/tarif angkutan di

dasarkan pada hal-hal seperti berikut : 

a. Penentuan/penetapan harga/tarif menurut biaya operasional (Cost of Service

princing)

Penentuan/penetapan harga/tarif menurut biaya operasional (Cost Of Service

Rincing) ialah dengan menghitung biaya operasional satuan yang

dinyatakan perTon-kilometer untuk angkutan penumpang. Prinsip

penentuan harga/tarif bisa dihitung dengan cara pendekatan berdasarkan

biaya operasional seperti berikut :

1. Prinsip Biaya Marginal

Harga/tarif akan memberi laba (keuntungan) maksimal pada

perusahaan seandainya biaya marginal (marginal cost) mirip dengan

penerimaan marginal (marginal revenue). Biaya marginal dan

penerimaan marginal ialah penerimaan dan biaya dari atau jasa

tambahan yang didapatkan (marginal output).
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2. Prinsip Biaya Rata-rata

Biaya rata-rata dihitung dengan cara membagi hasil biaya operasional

dengan seluruh jasa pelayanan angkutan yang didapatkan. Biaya rata-

rata ini umum juga disebut harga/terif minimum, sedangkan

harga/tarif yang diterappkan ialah harga/tarif minimum tersebut

dijumlah dengan bagian keuntungan perusahaan.

Bagian keuntungan perusahaan ditetapkan sebanding dengan

kebijakan manajer dan disetujui oleh afiliasi dan pemerintah.

3. Prinsip “Incremental Out of Pocker”

Dalam hal ini dijadikan dasar tarif adalah yang dikeluarkan (Out of

Pocker), dibawah batas harga/tarif tidak bisa ditekan lebih murah lagi.

b. Penentuan Tarif Berdasarkan Nilai Jasa Angkutan (Value of Servise

Princing)

Penetapan harga/tarif ini didasarkan pada nilai yang bisa diberikan kepada

pelayanan jasa transportasi. Besar-kecilnya nilai itu bergantung pada elastis

permintaan pelayanan jasa transportasi.

c. Penetapan Tarif Berdasarkan Volume Angkutan (Caharging What the

Traffle Will Bear)

Harga/tarif angkutan ditentukan sedemikianrupa sehingga dengan volume

angkutan tertentu akan bisa memperoleh penerimaan “bersih” yang sangat

menguntungkan. Besarnya yang menguntungkan bergantung pada dobel

perkara, yakni :

1. Elastis kurva penerimaan atas jasa pelayanan angkutan.

2. Primer (variable cost) supaya menghasilkan jasa pelayanan angkutan

yang bersangkutan.
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Kebajikan harga/tarif adalah memiliki banyak fungsi, seperti alat pengarah 

lalulintas, alat sebagai menunjang penduduk/masyarakat untuk memakai 

kendaraan pribadi, di sisi lain untuk memajukan perekonomian antar  wilayah. 

Tarif angkutan umum ditentukan dari besarnya biaya operasional kendaraan.  

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa  kebijakan penentuan 

tarif angkutan dipengaruhi oleh:  

• Tarif berdasarkan operasi biaya

• Biaya yang diwujudkan dalam bentuk Rupiah per ton-km (
𝑅𝑝

𝑡𝑜𝑛
km) sebagai

angkutan barang jika angkutan penumpang maka diwujudkan dengan rupiah

per penumpang – km (
𝑅𝑝

𝑝𝑛𝑝
 km).

• Prinsip biaya marginal

Prinsip biaya marginal adalah biaya yang dapat menguntungkan bagi

perusahaan angkutan umum.

• Prinsip biaya rata – rata

Biaya yang dihasilkan dari pengurangan antara jumlah pendapatan dengan

jumlah pengeluaran untuk operasional kendaraan.

• Prinsip biaya yang dikeluarkan

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional kendaraan

tersebut.

Menurut Miro. Fidel (2011)penetapan tarif jasa transportasi didasari

kebijakan yang bertujuan untuk : 

1. Memanfaatkan sarana publik secara maksimal.

2. Menciptakan persaingan yang sehat bagi para pelaku jasa transportasi

umum.

3. Memastikan harga barang – barang terutama kebutuhan pokok tidak naik.

2.5.3 Penentuan Tarif Angkutan 

Tarif menentukan besarnya penerimaan perusahaan jasa angkutan. 

Sebaliknya bagi pemakai jasa tarif yang dikenakan padanya merupakan biaya. 
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Perusahaan jasa angkutan berusaha menetapkan tarif yang tinggi sedangkan 

pengguna pelayanan jasa menginginkan harga/tarif yang rendah. Kewajaran tarif 

bagi perusahaan angkutan adalah kalau dapat menjamin penghasilan diatas biaya 

operasi angkutan. Kewajaran bagi pemakai jasa, tarif dikatakan wajar kalau tarif 

itu berada dalam jangkauan daya beli pemakainya. Penetapan tarif didasarkan 

pada hasil perhitungan operasi biaya satuan (unit cost) dari perusahaan penyedia 

jasa angkutan. 

Setiap penyedia jasa angkutan memiliki dua cara yang berbeda, yakni 

barang yang diangkut dan gerakan yang dibuatnya, serta bermacam ragam tarif 

yang harus ditawarkan atas barang yang beraneka ragam, menurut tempat asal dan 

tempat tujuannya yang banyak sekali. 

Prinsip dasar umum yang melandasi penentuan tarif bisa dirumuskan dalam 

tiga sasaran yakni : 

1. Setiap tarif harus menutupi biaya penciptaan jasa angkutan 

2. Setiap tarif harus menggerakkan jumlah lalu lintas 

3. Setiap tarif harus menanggung beban yang adil dari biaya dalam 

perbandingannya dengan tarif lainnya. 

SK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002, 

menyatakan penetapan tarif terbagi menjadi :  

1. Biaya pokok atau biaya produksi ialah biaya yang dikeluarkan oleh jasa 

angkutan umum untuk menghasilkan suatu produksi.  

2. Harga/tarif angkutan penumpang umum kota merupakann hasil dari : 

harga/tarif pokok x jarak (km) + 10% (jumlah keuntungan)  

3. Satuan produksi ialah pembagian antara jumlah produksi dengan jumlah 

armada yang digunakan dalam angkutan umum.  

4. Alat produksi adalah alat yang digunakan dalam proses produksi.  

5. Rit adalah perjalanan moda transportasi dari tempat asal ke tujuan dalam 

satu waktu.  

6. Waktu tempuh/rit adalah panjangnya waktu tempuh antara tempat asal 

dengan tujuan.  
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7. Jarak tempuh/rit ialah panjang rute antara tempat asal dan tujuan.  

8. Jarak tempuh/hari adalah panjangnya pejalanan dalam satu hari.   

9. Frekuensi ialah jumlah rit dalam waktu tertentu (perjam, perhari) 

10. Kapasitas tersedia/kapasitas angkut ialah tersedianya ruang untuk 

penumpang dalam satu angkutan umum.  

11. Kapasitas yang terjual ialah total penumpang yang diangku dan dihitung 

berdasarkan total tempat duduk yang tersarung/terpakai ditambah yang 

berdiri kemudian x frekuensi 

12. Hari operasi /bulan ialah hari operasi dalam waktu 1 bulan.  

13. Kilometer kosong ialah kilometer yang tidak berguna yang terjadi pada awal 

operasi (berangkat dari pool). 

14. Kilometer efisien/efektif ialah kilometer tempuh produktif disaat waktu 

operasi.   

Menurut Miro. Fidel, dasar penetapan tarif jasa sistem trasportasi dapat 

ditentukan atas dasar:  

1. Jumlah harga yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan.  

2. Kemampuan masyarakat melakukan pembayaran jasa angkutan.  

3. Kebijakan tarif diatur oleh pemerintah.  

4. Tujuan penyedia jasa adalah untuk mendapatkan laba.  

Menurut Tamin 1999 ada beberapa macam dasar penentuan tarif yaitu: 

a. Berdasarkan biaya operasional kendaraan  

b. Berdasarkan jauh dekat 

c. Berdasarkan geometri jalan 

d. Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan 

Prinsip umum yang melandasi penentuan tarif : 

a. Jumlah penumpang dan karakteristik penumpang 

b. Karakteristik penumpang 

c. Biaya operasional kendaraan  

 



23 
 

 
 

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat  Nomor SK. 

687/aj.206/BRJD/2002, tarif angkutan umum penumpang merupakan hasil 

perkalian antara tarif pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu perjalanan (tarif 

BEP) dan ditambahkan 10% untuk jasa keuntungan perusahaan, rumusnya adalah: 

Tarif  = tarifBEP +10%........................................................................(2.5) 

Tarif BEP = tarif pokok x jarak rata-rata.....................................................(2.6) 

Tarif pokok = 
Total Biaya Pokok

Faktor pengisian x kapasitas kend
...................................................(2.7) 

Total biaya pokok = total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan 

unit produksi jasa angkutan...............................................(2.8) 

Km yang ditempuh/tahun = jarak trayek x jumlah perjalanan satu hari x jumlah 

hari operasi dalam satu bulan x jumlah bulan dalam 

satu tahun….........................................................(2.9) 

Menurut Tamin (1999 : 121 – 12) penentuan tarif harus melibatkan tiga 

pihak yaitu: 

a. Penyediaan jasa transportasi (operator), tarif adalah harga dari jasa yang 

diberikan 

b. Pengguna jasa angkutan (user), tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan 

setiap kali menggunakan angkutan umum. 

c. Pemerintah (regulator), sebagai pihak yang menentukan tarif resmi, 

besarnya berpengaruh terhadap besarnya pendapatan daerah pada sektor 

transportasi. 

2.5.4 Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Biaya angkutan adalah bagian dari struktur biaya yang pada akhirnya 

menjadi bagian produksi. Perusahaan harus cermat dalam menghitung biaya yang 

akan dikeluarkan. Sebagai penyusun biaya penyedia angkutan umum yang 

terbesar, biaya operasional kendaraan harus senantiasa dianalisis dari waktu ke 

waktu. Hal ini menjaga kemungkinan yang dapat terjadi akibat perubahan faktor – 

faktor yang mempengaruhi besarnya BOK. Perubahan ini dapat bersifat langsung 
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misalnya perubahan harga bahan bakar karena kondisi mesin yang menurun, 

kenaikan biaya ban karena perubahan permukaan jalan, dan sebagainya. Dengan 

mengetahui perrubahan BOK maka usaha untuk meminimalkan biaya operasi 

kendaraan dapat dilakukan. 

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

Sk.687/Aj.206/Drjd/2002, komponen biaya operasional kendaraan ada 2 (dua), 

yaitu : 

a) Biaya Langsung 

Biaya langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa 

yang dihasilkan yang terdiri atas : 

1. Biaya Tetap (fixed cost) 

a. Biaya Penyusutan Kendaraan (Deresiasia) 

Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan metode 

garis lurus. Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai 

berdasarkan harga kendaraan baru termasuk BBN dan ongkos 

angkut, sedangkan kendaraan lama, harga kendaraan dinilai 

berdasarkan harga perolehan. 

Biaya penyusutan (kend/km) 

            =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑑.−𝑁𝑅

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑚

𝑡ℎ𝑛
)𝑥 𝑀𝑆

.....................................................(2.10) 

Dimana : MS : Masa Susut 

    NR : Nilai Residu = 20%x Harga Kendaraan 

b. Biaya Bunga Modal 

Biaya bunga modal dihitung apabila kendaraan diperoleh secara 

tunai. Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, komponen 

bunga modal tidak dihitung lagi. 
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Biaya bunga modal (kend/km) 

            =
((

𝑛+1

𝑙
))𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑑.𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎/𝑡ℎ𝑛 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡
...........................(2.11) 

c. Gaji Awak Kendaraan   

Awak mobil angkutan kota terdiri dari sopir saja dan 

penghasilan ditentukan berdasarkan pendapatan rata-rata 

perhari. 

Biaya gaji awak kendaraan (kend/km) 

            =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

.............................................(2.12) 

d. Cuci Kendaraan 

Biaya cuci kendaraan (kend/km) 

            =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑐𝑢𝑐𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

...............................................(2.13) 

e. STNK/Pajak Kendaraan 

Perpanjangan STNK dilakukan setiap 5 tahun sekali, tetapi 

pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biaya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Biaya STNK/pajak kendaraan (kend/km) 

            =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑆𝑇𝑁𝐾

𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
(

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
..................................................(2.14) 

f. Uji Kir 

Biaya uji KIR (kend/km) 

                =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝐼𝑅 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
...................................................(2.15) 
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g. Asuransi Kendaraan 

Asuransi kendaraan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan 

yang membeli kendaraan secara kredit Bank. Namun asuransi 

kendaraan perlu diperhitungkan sebagai pengamanan dalam 

menghadapi resiko. 

Biaya asuransi (kend/km) 

            =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (

𝐾𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝐾𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

........................................(2.16) 

2. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) 

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Penggunaan BBM tergantung dari jenis dan merk kendaraan. 

Biaya BBM (kend/km) 

            =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝐵𝑀 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
..................................................(2.17) 

b. Ban  

Ban yang digunakan pada angkutan mobil penumpang sebanyak 

4 buah ban baru. 

Biaya ban (kend/km) 

            =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑛 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

...........................(2.18) 

c. Service Kecil  

Biaya service kecil (kend/km) 

            =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
..................................................(2.19) 

d. Service Besar 

Service besar dilakukan setalah beberapa service kecil atau 

dengan patokan km tempuh, yaitu penggantian oli mesin, oli 
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garden, oli transmisi, gemuk, minyak rem, filter, busi, tali kipas, 

timing belt dan kampas kopling. 

Biaya service besar (kend/km) 

     =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
...................................................(2.20) 

e. Pemeriksaan Umum (general overhaul)

Biaya pemeriksaan umum (kend/km)

      =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

.........................................(2.21) 

f. Penambahan Oli Mesin

Penembahan oli mesin dilakukan km-tempuh pada jarak km

tertentu.

Biaya penambahan oli mesin (kend/km)

   =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

.....................................(2.22) 

g. Retribusi Terminal

Biaya retribusi terminal per MPU dihitung per hari

    =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

...........................................(2.23) 

b) Biaya Tidak Langsung

Untuk biaya tak langsung pada jenis angkutan umum atau mobil angkutan

kota hanya terdapat pada biaya pengelolaan yang meliputi :

1) Ijin Trayek

Biaya ijin trayek (kend/km)

       =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑖𝑧𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑘 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
..............................................................(2.24) 
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2) Ijin Usaha

Biaya usaha (kend/km) 

     =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑖𝑧𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 (

𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑.(
𝑘𝑒𝑛𝑑

𝑡ℎ𝑛
)
..............................................................(2.25) 




